ﮔﺰارش وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ :ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻮاده
ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21در  ۶دﻗﯿﻘﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،دی ۱۳۹۹
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻠﮑﺴﯽ آﻧﭙﮑﺪ ﺧﻮد اوﻟﯿﻦ ﻣﻮج ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۲۱را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﮐﺮهایﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع از  ۵ﻣﺤﺼﻮل روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽرود .ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21و  S21ﭘﻼس و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  S21اوﻟﺘﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺟﺰو ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﺎدز ﭘﺮو ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﺪﻓﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻓﻌﺎل
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﻤﺎرت ﺗﮓ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﺷﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﺗﻤﺎﺷﺎ در ﯾﻮﺗﻮب دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ:
ﺗﻤﺎﺷﺎ در آﭘﺎرات دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ:

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و دﻧﯿﺎی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ،
ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ  ۳ﮔﻮﺷﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی دﻧﯿﺎ
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۲۱۰۰و اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۸۸ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،از ﺗﺮﮐﯿﺐ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺮ دﻧﯿﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ دو ﻧﺴﺨﻪ  S21و  S21ﭘﻼس ،ﺗﻨﻬﺎ در اﺑﻌﺎد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ.
در اﺻﻞ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﺘﺮا اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده و
ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﻪ ﻓﻦ ﺣﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﻪ
ﻧﺮخ رﻓﺮش ﻣﺘﻐﯿﺮ از  ۱۱ﺗﺎ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،دورﺑﯿﻦﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻢ روی ﻗﺎب ﭘﺸﺘﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎی ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪای را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻤﺎ را از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻪ ﻓﻮﺗﻮی دوم ﺑﺮای ﺟﺒﺮان زومﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ  ۳ﺑﺮاﺑﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر ﻟﯿﺰری اﺳﺖ .اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ دو دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮع  ۳دورﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺺﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21اوﻟﺘﺮا اﻣﺴﺎل ﺣﺴﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.

ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ  ۳ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﻫﺪﻓﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﺎدز ﭘﺮو اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻓﻌﺎل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮدﮐﺎر ﺻﺪای ﮐﺎرﺑﺮ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ را ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺨﺼﻮص از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺻﺪای ﺑﺎد ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻤﺎس را در
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﺎدی را ﺑﻪ ﺷﺪن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋهای داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ دراﯾﻮر ﺗﻮﺘﺮ  ۶.۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی و ووﻓﺮ  ۱۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .اﺳﻤﺎرت ﺗﮓ
ﮐﻪ در دو ﻧﻮع ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﮐﻢ اﻧﺮژی و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اوﻟﺘﺮا واﯾﺪ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻌﻼ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ آن
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﺘﺮا واﯾﺪ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺒﺮ
ﮐﻨﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

